
À descoberta da 

Europa!
UMA BROCHURA E UM JOGO PEDAGÓGICO EM LINHA PARA CRIANÇAS DOS 9 AOS 12 ANOS

GUIA DO PROFESSOR

I. OBJETIVOS

 z Fomentar, entre os jovens  
dos 9 aos 12 anos, o interesse pela Europa 
e pela União Europeia

 z Informar os jovens sobre aspetos 
fundamentais da vida na Europa

 z Sensibilizar os jovens para a história 
comum e para a evolução da Europa

 z Situar a criação e o desenvolvimento  
da União Europeia neste contexto.

II. CONTEÚDO

Em capítulos separados, apresentam-se 
aspetos fundamentais da Europa e da vida 
europeia em palavras e imagens, a saber:

 z Um continente por descobrir: mapa em 
relevo das montanhas mais elevadas, dos 
maiores lagos e dos mais longos rios.

 z Em viagem: os transportes ferroviários 
e rodoviários, as pontes e os túneis mais 
compridos, as viagens aéreas e espaciais.

 z As línguas faladas na Europa: as línguas 
germânicas, românicas e eslavas, bem 
como línguas de outra origem e línguas 
minoritárias, a língua do povo cigano.

 z O clima e a natureza: a temperatura, as 
alterações climáticas, as migrações de aves 
e animais, as estações.

 z Agricultura: as culturas, a criação de 
animais, a irrigação, os prazeres do campo.

 z O mar: as zonas costeiras, os peixes e os 
mamíferos marinhos, as rotas comerciais 
e a pesca, a conservação e a proteção.

 z Uma viagem no tempo: a Idade da Pedra, 
a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, 
a Grécia Antiga, o Império Romano, a Idade 
Média, o Renascimento, a Revolução 
Industrial, grandes descobertas e novas 
ideias, o mundo moderno, o colonialismo 
e a escravatura, da guerra até à paz.

 z A história da União Europeia: da 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 
até ao alargamento pós-1989.

 z O que faz a União Europeia: as alterações 
climáticas e o ambiente, o euro, a livre 
circulação, o emprego e a formação, 
o apoio às regiões em dificuldade, a ajuda 
aos países pobres, a construção da paz.



 z Como é que a União Europeia toma 
decisões: funcionamento da União 
Europeia e suas instituições.

 z Amanhã… e o futuro: reforçar 
a participação democrática  
dos cidadãos europeus.

Os folhetos destacáveis incluem: quarenta 
figuras famosas, de A a Z; um mapa da União 
Europeia e dos seus vizinhos; o jogo «À 
descoberta da Europa!» e ligações úteis para 
alunos e professores (ver mais adiante).

III. TEMAS DE ESTUDO

Geografia: tipos de paisagem; influência 
do clima; tirar conclusões com base em 
elementos de prova; utilização de mapas; 
localização e condições locais, características 
físicas e elementos artificiais no ambiente; 
impacto humano sobre o ambiente; 
desenvolvimento sustentável.

História: situar pessoas, acontecimentos 
e alterações nos períodos de tempo 
adequados; utilização de datas e de 
vocabulário relacionado com o tempo; 
conhecimento de crenças, comportamentos 
e experiências de pessoas no passado; 
averiguação de causas e consequências 
de mudança; mudança e continuidade; 
interpretação do passado.

Línguas vivas estrangeiras: capacidade 
de leitura, de fala e de compreensão oral; 
comunicação compreensível; apreciação  
de diferenças e semelhanças; apreciação  
de outros países e culturas.

Competências sociais e cívicas: 
responsabilidade nos domínios 
privado e público; democracia; direitos 
e responsabilidades; preparação para 
o desempenho de um papel ativo enquanto 
cidadão; identidade étnica; escolha individual 
e coletiva e utilização de recursos.

Matemática: dados sobre população, 
comprimento e área.

Ciência: geologia, astronomia, evolução.

Tecnologia e conceção: utilização de 
ferramentas, invenções, energia eólica.

IV. EXEMPLOS DE POSSÍVEIS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Geografia

 z Selecionar um rio e analisar o seu 
papel no ciclo da água (evaporação-
-condensação-precipitação-recolha). 
Identificar as principais características 
de um rio; elaborar um diagrama para 
as ilustrar; utilizar essas características 
ou o ciclo da água num jogo em que as 
crianças façam corresponder cartões que 
contenham uma definição a cartões que 
contenham uma palavra. Utilizar Google 
Earth para visualizar imagens dos rios 
europeus (p. 5).

 z Perguntar aos alunos quais os países 
europeus que já visitaram e se notaram 
quaisquer diferenças significativas em 
termos de geografia/paisagem/clima,  
etc., entre eles.

 z Averiguar efeitos positivos e negativos 
dos transportes e do turismo numa 
cidade/zona costeira europeia. 
Desempenhar o papel de jornalista 
e inquirir (por exemplo, imaginando um 
questionário) por que razões muitas ou 
poucas pessoas visitam determinada 
cidade/zona costeira (p. 6, 7, 18 e 34).

http://www.google.com/earth/index.html
http://www.google.com/earth/index.html


História

 z Escolher um personagem europeu 
célebre; um grupo de alunos pode criar 
um blogue intitulado «Um dia na vida 
de…» (elaborado a partir do folheto 
«Quarenta figuras famosas») para outros 
alunos lerem.

 z Examinar os legados grego ou romano no 
seu país. Conceber e criar um jogo, por 
exemplo tipo «Jogo do ganso», utilizando 
algarismos romanos, ou uma versão grega 
ou romana do «Monopólio» (p. 20-21).

 z A Segunda Guerra Mundial: examinar 
o modo como os bisavós viveram durante 
a Segunda Guerra Mundial. Será que, após 
a guerra, conseguiram fazer amigos entre 
aqueles com quem tinham estado em 
guerra? (p. 28-29).

Línguas vivas estrangeiras

 z Redigir noutra língua um prospeto- 
-guia turístico simples sobre uma cidade 
europeia situada à beira-mar. Gravar 
um anúncio televisivo ou elaborar uma 
brochura em que se convidem as pessoas 
a visitar essa cidade.

 z Procurar a brochura «À descoberta da 
Europa!» na língua estrangeira que se 

está a aprender. Traduzir uma secção 
da brochura na sua própria língua 
e comparar a tradução com a versão 
publicada (a brochura está publicada em 
24 versões linguísticas que podem ser 
consultadas no sítio Web).

Matemática

 z Utilizando o mapa da página 37, calcular 
distâncias entre cidades e países com 
diferentes escalas. Estimar o tempo 
necessário para cobrir a distância 
utilizando diferentes tipos de transporte.

 z Elaborar um mapa do tesouro de uma 
cidade/país europeu/eia e fornecer várias 
referências de grelha para encontrar 
o tesouro.

Ciência

 z Analisar a durabilidade  
e a permeabilidade de diferentes rochas. 
Que tipo de pedra foi utilizado para 
construir algumas das nossas mais 
famosas estátuas e porquê? (p. 24)

Tecnologia

 z Utilizar materiais e artefactos para 
a conceção de um objeto simbólico da sua 
cidade ou país; construir uma maquete de 
um monumento célebre.

V. LIGAÇÕES CITADAS NA BROCHURA

 z Esta brochura em linha:  
https://europa.eu/!Pc63cP

O jogo em linha À descoberta da Europa: 
https://europa.eu/!wM98Uq. Trata-se de 
um jogo de perguntas em linha, podendo 
a totalidade das respostas ser consultada 
na brochura. Podem jogar em simultâneo 
oito alunos, no máximo, concorrendo 
entre si.

Espaço de aprendizagem 
uma vasta gama de material didático 
sobre a União Europeia e as suas 
atividades para professores, crianças 
e adolescentes: 
httpsd://europa.eu/learning-corner/
home_pt

 z Publicações da UE:  
https://publications.europa.eu/pt/home

 z Outras ligações úteis: programa 
Erasmus+ (programa da União Europeia 
para a educação, a formação, a juventude 
e o desporto):http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/index_pt.htm

https://europa.eu/!Pc63cP
https://europa.eu/teachers-corner/
https://publications.europa.eu/pt/home
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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VI. TEMAS DE ESTUDO — PÁGINAS DE REFERÊNCIA

Geografia

Tipos de paisagem (p. 13, 14 e 15); influência 
do clima (p.10 e 11); tirar conclusões 
com base em elementos de prova (p. 12); 
utilização de mapas (p. 4, a UE e os seus 
vizinhos); localização e condições locais  
(p. 13 e 14); características físicas e elementos 
artificiais (p. 5, 6 e 32); impacto humano  
(p. 16 e18); desenvolvimento sustentável  
(p. 17, 18 e 34).

História

Situar pessoas, acontecimentos e alterações 
nos períodos de tempo adequados  
(p. 19-29); utilização de datas e de 
vocabulário relacionado com o tempo 
(p. 19-29); conhecimento de crenças, 
comportamentos e experiências de pessoas 
no passado (p. 19-29); averiguação de causas 
e consequências de mudança  
(p. 23-27 e 33); mudança e continuidade  
(p. 24); interpretação do passado (p. 28).

Línguas vivas estrangeiras

Capacidade de leitura, de fala e de 
compreensão oral (p. 8 e 9); comunicação 
compreensível (p. 30); apreciação  
de diferenças e pontos comuns  
(p. 20, 24, 26 e 27); apreciação de outros 
países e culturas (p. 29).

Competências sociais e cívicas

Responsabilidade nos domínios privado 
e público (p. 18, 30, 31, 34 e 35); democracia 
(p. 20 e 33); direitos e responsabilidades  
(p. 27 e 29); preparação para o desempenho 
de um papel ativo enquanto cidadão  
(p. 42 e 43); identidade étnica (p. 20-23 e 26); 
escolha individual e coletiva e utilização  
de recursos (p. 17, 35 e 36).

Matemática

Dados sobre população (p. 38); 
comprimento/área (p. 3 e 5).

Ciência

Geologia (p. 15 e 27); astronomia (p. 7 e 24); 
evolução (p. 27).

Tecnologia e conceção

Utilização de ferramentas (p. 19); invenções 
(p. 27); energia eólica (p. 32).
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